
 هماتوکریت

HCT یا (Hematocrit) 

 

 گیری گلبول قرمز است.یکی از مقادیر اندازه  HCT هماتوکریت یا

ای آمد، حتما آن کلمه ارتباطی با به معنای آهن استتتت ر هر دا در هر کلمه (heme) به طور کلی هِم 

 .گلبول قرمز دارد

گیری قسمت می باشد ر با اندازه هماتوکریت درصدی از حجم کل خون است که شامل گلبول های قرمز

 .شودگیری میقرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه

گیری هموگلوبین ر گلبول قرمز را با اشتتتکال توانند اندازهها ر شتتترایخ مفتلفی که میبه خاطر بیماری

دهنده اندازه هموگلوبین ر گلبول شتتود تا به طور مستتتقیم ن تتانگیری میهم اندازه  HCTمواده کنند، 

 .شودن ان داده می درصدقرمز باشد. این عدد معموال با 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مقادیر طبیعی

 % 56+ /- 10نوزاد : 

 %35 +/- 5کودک یک ساله : 

 %42+ /- 5خانم ها : 

 %47+ /- 7آقایان : 

 %37+ /- 7خانم های حامله : 

 

 : محدرده خطر

 HCT  درصد 15تر از پاییندرصد ر  60باالتر از. 

 

 شود؟می هماتوکریتچه چیزهایی باعث کاهش 

 تقریبا همان عواملی که باعث کاهش هموگلوبین ر گلبول های قرمز خون می شوند. 

ستفوان ر میلوم مولتیپلکبدیسیررز  ،پرکاری تیررئید شرایطی مثل سایی مغز ا نیز باعث کاهش  ، نار

 .شوندهماتوکریت می

 

 شود؟می هماتوکریت چه چیزهایی باعث افزایش

های انستتدادی ریوی، از دستتت دادن زیاد آب بدن، تولید بیش از حد بیماری، استتلال شتتدید ستتوخت،ی،

 .هستند HCT گلبول قرمز از عوامل افزایش دهنده ی
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 :نکته

 ماری کلبی مدن شتتت به ردود آ عث  با که  ثل های غیرطبیعی گلبول قرمز میهایی  ند لم شتتتو

 .دهندرا تغییر می HCT مقدار (شکلگلبول قرمز داسی بیماری

 قتی مقدار گلبول سفید خیلی باال باشد، بر مقدارر HCT موثر است. 

 قرمز، مقدار هماتوکریت، سه برابر هموگلوبین استهای گلبول در صورت طبیعی بودن اندازه. 

 گیری کردریزی شدید اندازهیت را نباید بالفاصله بعد از خونهماتوکر. 

 

  HCTآزمایش 

  ف:هد

  تعیین درصد حجمی گلبول قرمز

 

 :تئوری آزمایش

های قرمز اصطالح هماتوکریت برای اندازه گیری غلظت خون یا به عبارت دی،ر تعیین حجم گلبول 

 .ررد خون بکار می

آزمایش هماتوکریت به عنوان ساده ترین ردر اصل ملمترین آزمایش برای ت فیص کم خونی هال آنمی 

  .ها( در پزشکی کار برد دارد

  

http://zist-selul.persianblog.ir/post/8/nutrition_health/diseases/blood/2008/5/7/66144.html


 : HCT تعریف علمی هماتوکریت خون

هماتوکریت مقدار درصد حجمی که گویچه های قرمزپس از سانتر یفیوژ کردن خون اشغال می کنند را 

گویند. به عبارت دی،ر هماتوکریت عبارت است از نسبت حجم گلبوللای قرمز ف رده شده به حجم 

 .خون تام که بر حسب در صد گزارش می ود

 

 .مقدار نرمال هماتوکریت با دنس ر سن رارتفاع ازسطح دریا رغیره بست،ی دارد *

 

 ز:رسایل مورد نیا

  میکررهماتوکریت دست،اه سانتریفیوژ .1

 ری( با حلقه قرمزلوله های موئینهلکاپیال .2

 خمیر مفصوص .3

 النست .4

 پنبه  .5

 الکل .6

 هماتوکریت  مفصوصخخ کش  .7

 

  :در نوع لوله موئینه ردود دارد*

م فصه این لوله ها ردود حلقه آبی رنگ در باالی ند ینه ساده که فاقد ماده ضد انعقادلوله های موئ -الف

 . شوند تلیه شده اند استفاده می EDTA انعقادی ضد باماده که هایی نمونه برای اینلا,است  لوله

. می باشدآغ ته به ماده ضدانعقاد هپارین  داخل این لوله هالوله های موئینه ضد انعقاد دارلهپارینه(  -ب

ردود حلقه قرمزرنگ در باالی لوله م فصه آنلاست برای گرفتن خون از نوک ان، ت یا پاشنه پا در 

  .از این نوع لوله استفاه می کنیم در این آزمایش شوند، ما استفاده مینوزادان 



 

  :ررش کار

کنیم . بعد توسخ یک ضربه النست نوک  ابتدا نوک ان، ت را توسخ پنبه آغ ته به الکل ضد عفونی می

رری کند قطره ارل خون راحذف می کنیم. لوله موئینه را  ان، ت را سوراخ کرده، خون دریان پیدا می

خون نوک ان، ت گذاشته تا در سوم لوله موئینه از خون پر شود. حاال طرف دی،ر لوله را توسخ ان، ت 

را با چند بارفرر بردن در داخل خمیر  موئینه لوله نوک ن ود خارج لوله از خون تا  ن انه می بندیم

   .مفصوص مسدرد می کنیم

کنیم  فرر می cbc  ان را بصورت مایل دررن ریال یک طرف نیز استفاده کرد cbcریال می توان از خون 

سپس از همان قسمتی که لوله را دررن ریال فرر برده ایم رارد ظرف خمیر  تا خون بداخلش دریان یابد

 .کنیم تا یک طرف لوله کامال مسدرد شود میکنیم ر چند بار این کار را تکرار می

سانتریفیوژ طوری قرار  ست،اه  شده لوله به طرف خارج رری لوله موئینه را در د سته  می دهیم که نوک ب

ست،اه ر ستیکی د شر ال ست،اه قرار گیرد.  را صفحه سر باز لوله بطرف داخل د سانتریفیوژ دارای  میکرر

سمت حاری  شیارها قرار می دهیم که ق شده لوله ها را طوری در  شیارهایی تعبیه  ست که بر رری آن  ای

سمت محیخ قرار ب،یرد. به ا صفحه نیرری گریز از مرکز مودب ته  ینخمیر به  ترتیب در حین چرخش 

 ن ین شدن سلول های خونی می گردد .

 دقیقه تنظیم می کنیم. 5درر در دقیقه ر به مدت  1000سرعت چرخش سانتریفیوژ را 

به قتی دست،اه کامال از حرکت ایستاد، لوله موئینه را از آن خارج می کنیم . حاالخون داخل لوله موئینه ر 

  :سه قسمت تقسیم شده است

 گویچه های قرمز متراکم .1

 یک الیه خیلی نازک سفید رنگ به نام بافی کت شامل گویچه های سفید رپالکت ها .2

  پالسمای خون.   3

 

لوله موئینه را رری خخ کش مفصوص قرار داده با حرکت لوله رری خخ کش رضعیتی را به ردود می 

 قرار صد عدد رری پالسما سطح آخرین ر  خمیر رخون رری عدد صفرآرریم که فصل م ترک بین 



باشد در تمام  دهد هماتوکریت شفص می می ران ان قرمز های گویچه ستون طول که عددی حاال گیرد

 .درده به صفحه ن،اه کنیم۹0مراحل خواندن هماتوکریت باید از باال با زاریه 

موئینه کافی نبوده ر عمال استتتفاده از خخ کش مقدرر  در صتتورتی که میزان خون  مودود در داخل لوله

نباشد با یک محاسبه ساده می توان میزان هماتوکریت را بدست آررد. به این صورت که ارتفاع گلبول 

صل را در  سیم بر ارتفاع کل خون کرده ر عدد حا شده را تق ضرب می کنیم لارتفاع  100های ف رده 

 ستفاده از خخ کش معمولی اندازه می گیریم . (هر یک از موارد گفته شده را با ا

 

 :نکات

  .لوله موئینه داخل دست،اه سانتریفیوژ میکررهماتوکریت ب کند است ممکن

 

 :علت

برای دلوگیری از شکستن لوله باید کار را با در لوله آغاز کنیم.دلت حفظ تعادل باید عدم تعادل:  .1

 .شونددر لوله مقابل هم در دست،اه قرار داده 

کنند  مربوط به افراد تازه کاراست. که فراموش میعلت دی،ر شکستن لوله داخل دست،اه  .2

 .درب محافظ دست،اه را ببندند ر یا آنرا محکم کنند

 :عامل بر رری هماتوکریت موثر استدر 

 اندازه گلبوللای قرمز خون              

  خون قرمز گلبوللای تعداد 

 

 .می دهد ماآنمی یا پلی ستیمی را به  ،ماننداین آزمایش اطالعاتی در مورد رضع خون فرد 

صد هماتوکریت در خانم صد در خانم ها به طور نرمال  در ست که این در  47تا 42ها ر آقایان متفارت ا

 درصتتد می باشتتد ر علت افزایش درصتتد هماتوکریت در آقایان 52تا  42درصتتد می باشتتد ر در آقایان 

ست  ستررن در آقایان ا ستو سبت به خانم ها ر همچنین تولید بی تر هورمون ت حجم توده بدنی بی تر ن

 .که باعث تولید بی تر سلوللای خونی می گردد



 

 : نتیجه گیری

 .ما بوسیله این آزمایش می توانیم بیماریلای خونی فرد را ت فیص دهیم

 

 منابع :

 سایت آزمای ،اه زیست سلولی 

  علمی دوانسایت نیاز 

 سایت پارسیان لب 



 

 



 


